
FILM: NEDERLAND IS EEN DEMOCRATIE 

DOELGROEP 

 Volwassenen 

KORTE OMSCHRIJVING 

Bekijk de korte animatiefilm ‘Nederland is een democratie’. Dit filmpje duurt maar 1.14 minuten en 

vertelt in een paar zinnen wat een democratie is, wat politieke partijen zijn en wat stemmen is. Na 

het filmpje stel je de deelnemers een aantal vragen om te kijken of ze het filmpje begrepen hebben 

en om de stof te herhalen. 

LEERDOEL 

 Deelnemers leren wat een democratie is. 

 Deelnemers leren dat we in Nederland stemmen. 

 Deelnemers leren dat er in Nederland politieke partijen zijn. 

DUUR 

5 minuten 

BENODIGDHEDEN 

 Filmpje ‘1. Nederland is een democratie’  is online beschikbaar 

(https://www.youtube.com/watch?v=OXPkLzLnAF0), maar zorg dat je het filmpje ook op USB bij 

je hebt.  

 PowerPointpresentatie bij het filmpje. 

HANDLEIDING 

1. Geef aan dat jullie een kort filmpje gaan kijken en dat je na afloop van het filmpje een paar 

vragen gaat stellen over het filmpje. 

2. Laat de film zien. 

3. Stel daarna de volgende vragen aan de deelnemers, waarbij je steeds de bijbehorende dia 

laat zien van de PowerPointpresentatie:  

a. Wat is een democratie?  

Een land waar alle mensen ‘mee mogen denken en beslissen’ over het land. 
b. Waarom zijn er politieke partijen?  

Omdat het een rommeltje wordt als we allemaal tegelijk gaan roepen wat we willen. 

c. Wat gebeurt er tijdens verkiezingen?  

Je mag dan kiezen wie volgens jou de beste plannen heeft. 

d. Wie is de baas in Nederland?  

Iedereen die 18 jaar is en een Nederlands paspoort of identiteitskaart heeft. Een 

https://www.youtube.com/watch?v=OXPkLzLnAF0


ander goed antwoord is uiteraard: de volksvertegenwoordigers / de mensen die we 

gekozen hebben bij verkiezingen. 

Let op: het plaatje van deze dia komt pas ingevlogen als je nogmaals op enter drukt. 

De deelnemers kunnen dan eerst proberen zonder het plaatje tot het antwoord te 

komen. 

4. Vraag aan de deelnemers of zij nog vragen hebben.  

 


